
Após a cirurgia consegue-se perder 
mais do 60 - 70% do excesso de 

peso, dependendo de vários 
fatores, sendo que a colaboração 

do doente no plano de tratamento 
é fundamental:

✓ Plano alimentar
✓ Suplementos vitamínicos
✓ Mudança de hábitos de vida
✓ Exercício físico regular

O SUCESSO DO SEU 
TRATAMENTO DEPENDE DA 

SUA COOPERAÇÃO

Após uma Cirurgia Bariátrica com 
sucesso, o doente pode ter uma 

alimentação normal, mais saudável, 
sem excluir de forma definitiva 

nenhum tipo de alimento. A 
mudança mais importante será no 

tamanho das porções que se 
consomem. 

O seguimento das indicações 
dietéticas propostas após a cirurgia, 

será fundamental para conseguir 
resultados satisfatórios a longo 

prazo.
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A Obesidade é uma acumulação anormal ou  
excessiva de gordura no corpo que aparece, de 
forma progressiva, por causa do desequilíbrio 
entre as calorias que se ingerem e as calorias 
que se gastam.

A Obesidade não é apenas uma questão de 
Quilos, é um problema grave de saúde, sendo 
considerada hoje em dia uma Doença 
Crónica, complexa e multifatorial, que se 
associa a importantes problemas de saúde 
como a Diabetes, a Hipertensão, as Doenças 
Cardiovasculares, alguns tipos de tumores, 
etc.

A Cirurgia Bariátrica está indicada em 
pessoas que padecem de uma Obesidade Grau 
II ou III, associada a complicações que 
colocam em risco a qualidade ou até a própria 
Vida.

O Índice de Massa Corporal (IMC) 
relaciona o peso e altura para 
definir graus de obesidade.

C I R U R G I A  BA R I Á T R I CA

Especialidade  da  cirurgia  dedicada  ao  tratamento  da  Obesidade  Mórbida  através  de  intervenções 
cirúrgicas. É o melhor tratamento disponível atualmente por ser superior às dietas, fármacos e outras 
medidas frequentemente usadas. Não tem objetivos estéticos, procurando melhorar 
a saúde dos doentes obesos mediante a perda de peso e a sua manutenção a longo prazo, assim como a 
melhoria das co-morbilidades associadas à obesidade

SLEEVE GÁSTRICO

Consiste na ressecção aproximadamente de 80% do estômago, 
transformando-o numa espécie de tubo.

Esta redução da capacidade gástrica conduz a uma diminuição da 
quantidade de alimentos ingeridos e a uma diminuição da hormona 
reguladora do apetite.

O resultado é uma sensação precoce de saciedade, mesmo ingerindo 
menos alimentos, facilitando o cumprimento das indicações dietéticas

BYPASS GÁSTRICO   

Consiste na redução do estômago até 90%, criando uma pequena 
bolsa gástrica, associada a uma alteração do percurso alimentar no 
intestino delgado.

Restringe-se a ingestão alimentar a pequenos volumes ao mesmo 
tempo que se reduz a absorção dos nutrientes da comida ingerida 
alterando a produção de hormonas dependentes do intestino.

Estes três mecanismos ajudam a cumprir os planos alimentares 
propostos, adaptados a esta nova configuração gastrointestinal.

Sleeve gástrico 

Bypass Gástrico
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